
 

Studienævnsmøde,  Det Juridiske Studienævn 
 

Du indkaldes hermed til studienævnsmøde i Det Juridiske Studienævn ved Aalborg 
Universitet, mandag den 10. oktober 2022 kl. 09.30-12.00, Aalborg Kongres og 
kulturcenter. Mødet efterfølges af Studienævnsseminar fra kl. 13-16:45.  

Du bør læse følgende: Bilag på Moodle. 

Inviterede:  

Videnskabeligt personale: Sten Bønsing (SB, Konstitueret Studieleder), Jesper Lindholm (JL, formand) Birgit 
Feldtmann (BFE), Tanja Kammersgaard Christensen (TKC). Studenterrepræsentanter: Kristian Lykke Kristen-
sen (KLK), Mie Frederikke Hansen (MFH), Andreas Kamstrup Tornbo (AKT, næstformand). Studiesekretariat: 
Birte Solvej Neve (BSN/observatør), Hanne Kragh (HK/referent). Observatører: Studievejledere Cecilie 
Gøthgen Madsen/Terese Elena Sophia Lumholtz, Line Bune Juhl (LBJ) Christina Kops Jensen og Julie Ahl-
strøm Tougaard 

Afbud: Kristian Lykke Kristensen 

Da der er mange punkter på mødet, forudsættes det, at medlemmerne har læst bilagene, og at drøftel-
serne under de enkelte punkter derfor kan foregå uden længere fremlæggelser, men reduceres til opklaring 
af mulige spørgsmål inden beslutning/afrunding. 

Punkt 1 Godkendelse af endelig dagsorden: 9.30-9.35 (5 min) 
Sagsfremstilling Dagsorden skal godkendes af Studienævnet. 
Indstilling Det indstilles, at dagsordenen godkendes af Studienævnet. 
Bilag Dagsorden 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Studienævnsformanden bemærkede, at der ikke skriftligt er modtaget punkter til 
dagsordenspunkt 10 (Eventuelt) forud for mødet. Dagsorden blev herefter god-
kendt. 

 

Punkt 2 Godkendelse af referat fra mødet den 1. september 2022: 9.35-9.35 (0 min)   
Sagsfremstilling Godkendelse af referat fra foregående studienævnsmøde. 
Indstilling Det indstilles, at Studienævnet godkender referatet. Af hensyn til en stram tidsplan 

for mødet og det efterfølgende seminar, bedes SN-medlemmerne forud for mødet 
indikere skriftligt til formanden, hvilke ændringer, de måtte ønske i referatet.   

Bilag Referat fra mødet 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Formanden har ikke forud for mødet modtaget kommentarer eller ønsker om æn-
dringer til referatet. Referatet blev godkendt. 
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Punkt 3 Dispensation og meritsager (lukket punkt): 9.35-10.40 (65 minutter)   
Generelt om stu-
dienævnets prak-
sis 

Uddannelsesjura har ifm. en klagesag anmodet SN om at præcisere kriterier for af-
gørelser af dispensationssager. Følgende tekst, som SN har godkendt ifm. den kon-
krete sag, foreslås derfor at indgå i alle dispensationssager: ”Ifølge fast praksis be-
handles dispensationssager begrundet i usædvanlige forhold i Juridisk Studienævn 
på den måde, at der i hver enkelt sag foretages en konkret og individuel vurdering 
af indholdet af de fremsendte dispensationsansøgninger. Det vurderes således, om 
der i den konkrete sag og for den pågældende studerende er tale om usædvanlige 
forhold. Disse forhold kan eksempelvis udgøres af sygdom, dødsfald, graviditet mv., 
der er relateret til den individuelle ansøger og den relevante periode, som ansøg-
ningen drejer sig om. De usædvanlige forhold skal derudover være dokumenteret i 
form af f.eks. lægeerklæringer, attester mv., eventuelt indhentet efter forholdet. 
Disse skal fremsendes til studienævnet sammen med den studerendes ansøgning 
om dispensation. Eksempler på dokumentation kan være lægeerklæring/friattest 
fra læge, udtalelse fra speciallæge, udskrift af e-journal, gerne suppleret af en rede-
gørelse fra den studerende om, hvordan forholdet har indvirket og vil indvirke på 
studieaktiviteten. Er der ikke vedlagt dokumentation til den studerendes dispensa-
tionsansøgning, vil den studerende blive bedt om at fremsende den dokumenta-
tion, der ligger til grund for ansøgningen, så studienævnet kan træffe en afgørelse 
på et oplyst grundlag. Hvis den studerende ikke er i stand til at fremskaffe doku-
mentation, træffer studienævnet afgørelsen på det foreliggende grundlag. Studie-
nævnet kan efter omstændighederne anse COVID-19 relaterede tilfælde som 
”usædvanlige forhold”, der ifølge eksamensbekendtgørelsen kan føre til dispensa-
tion. Ifølge ”Vejledning til behandling af dispensationer på Aalborg Universitet” 
(AAU Håndbogen) skal sådanne usædvanlige forhold dokumenteres. Der henvises i 
øvrigt til netop ”Vejledning til behandling af dispensationer på Aalborg Universitet” 
(AAU Håndbogen): https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=337558” 
 
Indstilling: Studienævnet bedes godkende forslaget 
 
Forslaget blev godkendt med forbehold for en mindre sproglig ændring i forbin-
delse med eftersendelse af dokumentation. 
 

  
Punkt 4 Beslutning: Studienævnets årshjul: 10.40-10.45 (5 min) 
Sagsfremstilling Studienævnsformanden fremlægger kort Studienævnets årshjul til vedtagelse. Det 

forudsættes, at det kan vedtages uden større drøftelse, da det er et nyttigt arbejds-
redskab, der vedtages en gang årligt, og som SN i øvrigt kan justere efter behov. 
Det nærmere indhold beskrives i øvrigt mere detaljeret på seminaret, der følger ef-
ter SN-mødet i dag.  

Indstilling Studienævnet har læst årshjulet og vedtager uden større drøftelse. 

Referat Årshjulet består af de tilbagevendende punkter til studienævnets behandling, som 
kommer år efter år. JL forklarede helt overordnet om baggrunden for udarbejdelse 
af årshjulet, at det skaber forudsigelighed og overblik over SN’s arbejde for med-
lemmerne, særligt nytiltrådte.  

https://www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=337558


 

TKC kommenterede, at der er fejl ved ”Eksamensklager”. Det ene sted, når der ”be-
handling af”. Det andet sted står der ”Beslutning af”. 
TKC kommenterede ydermere, at der ved ”Pensumændringer” skal stå, hvilket  se-
mester, der ansøges om.  
MFH anmodede om, at drøftelsen af studiestarten flyttes frem til før maj-mødet, 
hvilket blev imødekommet.  
 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Studienævnssekretæren tilretter årshjulet i forhold til ovenstående kommentarer 
og oploader på Moodle efterfølgende. 

 

Punkt 5 Beslutning: Ny studieordning til cand.merc.jur: 10.45-11.20 (35 min) 
Sagsfremstilling Studieleder Sten Bønsing præsenterer udkastet til ny studieordning. 
Indstilling Studienævnet drøfter og vedtager forslaget 
Referat SB fortalte, at der har været rigtig gode input til den nye studieordning, både fra 

kollegaer på juridisk institut, AAU Business School, arbejdsgruppen og aftagerpanel. 
Studieordningen skal træde i kraft fra september 2023 og derfor skal den kunne 
godkendes inden for de næste 2 uger.  
SB forklarede om de faglige prioriteringer på studieordningen. 
SB fortalte ydermere, at han har fået tilsendt skriftlige kommentarer fra AKT, som 
er blevet delt før mødet.  
BSN spurgte ind til, om man har overvejet, hvilke muligheder, der er for studerende 
til at tage på udlandsophold og praktik. Det blev bekræftet, at arbejdsgruppen har 
overvejet det og at de studerende vil have mulighed for at komme afsted på 9. se-
mester. LBJ opfordrede ydermere til, at de fagansvarlige på ”coorporate finance” 
koordinerer med de fagansvarlige på Finansiering på bacheloruddannelsen. 
Forslaget blev vedtaget. Studielederen bemyndiges til at foretage ændringer i stu-
dieordningen, der tager højde for  drøftelserne på studienævnsmødet. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Studielederen går videre til Studieservice og prodekan for uddannelse med henblik 
på endelig godkendelse af studieordningen, og orienterer studienævnet herom på 
møde i december. 

 

 

Punkt 6 Beslutning: Pensumændring til faget Persondataret: 11.20-11.25 (5 min) 
Sagsfremstilling Fagansvarlig, Tanja Kammersgaard Christensen, ansøger om pensumændring i valg-

faget Persondataret.  
Indstilling Studienævnet beslutter om forslaget til pensumændring kan godkendes 
Referat  SN-formanden bemærkede, at det forhold, at TKC selv er medlem af SN, ikke efter 

gængs praksis gav anledning til beslutning om inhabilitet. Studienævnet godkendte 
pensumændringen til Persondataret. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Studienævnssekretæren orienterer den fagansvarlige samt Lea Franson Thiesen, 
som står for studieordningsændringer for Juridisk Institut om at ændringen er god-
kendt. 

 



 

 

Punkt 7 Beslutning: Ansøgning om studieordningsændring i økonomistyring : 11.25- 11.30 
(5 min) 

Sagsfremstilling Underviser Niels J.J. Lennon ansøger om en mindre ændring i modulbeskrivelsen på 
faget Økonomistyring.  

Indstilling Studienævnet beslutter om forslaget til ændring kan godkendes 
Referat Studienævnet godkendte pensumændringen til Økonomistyring. 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

Studienævnssekretæren orienterer den fagansvarlige samt Lea Franson Thiesen, 
som står for studieordningsændringer for Juridisk Institut om at ændringen er god-
kendt. 

 

Punkt 8 Drøftelse af muligt ”loft” på valgfag: 11.30-11.45 (15 min) 
Sagsfremstilling Studieleder har bedt Studienævnet drøfte spørgsmålet om, hvorvidt vi bør sætte 

antalsmæssigt loft på vores valgfag på kandidatuddannelsen. Baggrunden herfor er 
at visse valgfag af forskellig grunde har betydelig større søgning fra de studerendes 
side end andre, hvilket bl.a. resulterer i, at færre valgfag bliver oprettet.  

Indstilling Studienævnet bedes drøfte problemstillingen med udgangspunkt i et konkret op-
læg på mødet. Drøftelserne vil oplyse Studielederens videre overvejelser.  

Referat  JL redegjorde for den konkrete anledning til at drøfte emnet.  
MFH fortalte, at en af udfordringerne er, at Juridisk Institut efter hendes mening 
har et snævert valgfagskatalog, samt at der efter hendes vurdering er  mange stu-
derende, som ønsker formueretlige fag. Hun ønskede flere engelsksprogede, for-
mueretlige valgfag. BFE bemærkede, at det vil være ærgerligt at sætte begrænsnin-
ger for studerende. 
LBJ foreslog at man kunne tænke valgfag anderledes end tidligere. Evt. nedsætte et 
studenterpanel, som kan være med til at tage temperaturen hos de studerende for 
at høre, hvad de ønsker.  
SB forklarede, at det har en betydning at have et bredt valgfagskatalog. SB forkla-
rede ydermere, at der ikke vil være ressourcer til at dele ét valgfag op i to ved 
mange tilmeldinger, for at gøre det nemmere at udføre PBL undervisning.  
JL anførte , at der også skal være et udbud til dem, som ikke udelukkende  ønsker 
formueretlige fag, og han  bakkede op om et muligt adgangsloft.  
MFH foreslog om man kunne prøve at nytænke afviklingen af nogle valgfag, evt. 
ved at lægge nogle fag sammen, så der var større chance for oprettelse. JL bemær-
kede, at dette i flere sammenhænge var forsøgt afprøvet, nogle gange med succes, 
andre gange ikke,   
Det blev besluttet, at SB og JL nedsætter et studenterpanel med studerende og stu-
dievejlederne, som drøfter de ting, der er blevet diskuteret på mødet, bl.a. udbud 
af fag samt loft på valgfag. 

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

SB og JL nedsætter et studenterpanel med første møde inden udbud af valgfag i 
2023.   

 



 

Punkt 9 Orientering fra Studienævnsformanden: 11.45-12.00 (20 min) Orienteringen blev 
afviklet som led i Studienævnsformandens oplæg på det efterfølgende seminar.  

Sagsfremstilling A. Studienævnsformand følger kort op på tidligere møder. 
B. Rapportering fra arbejdsgruppen om de studerendes studiemiljø.  
C. Spørgeskemaundersøgelse fra rektoratet: baselineundersøgelse af digitali-

sering og uddannelse. SN’s medlemmer skal udfylde skemaet hurtigst mu-
ligt og bekræfte til Hanne Kragh, at det er sket. Link til spørgeskema frem-
sendes efter frigivelse d. 4. oktober 2022.      

D. Kort præsentation af en analyse om sammenhæng mellem beskæftigelse- 
studiejob og karaktergennemsnit gennemført af rektoratet (se bilag). 

E. Orientering om ny eksamensordning, herunder om særlige vilkår (se bilag) 
F. Orientering om valg til SN (se bilag). 

 
Referat A: På sidste møde imødekom SN  en ansøgning fra AAUBS om,  at PBL introduktio-

nen blev fjernet fra Mikroøkonomi. Efterfølgende  har LBJ og JL arbejde på at revi-
dere læringsmål i STO og moduler med henblik på at implementere SN’s beslutning.  
NB. Efter mødet (1. november) har JL og LBJ indgivet ansøgning til Uddannelsesjura 
om at godkende ændringerne, som består i, at PBL-introduktionen for erhvervsjuri-
sterne nu lægges på EU-ret (2. semester) og at progression i læringsmålene på ba-
cheloruddannelsen måles på Erhvervsjuridisk Rådgivning (4. semester) og i bache-
lorprojektet. Der er endnu ikke kommet svar tilbage.  
B: SN nedsatte på julimødet en arbejdsgruppe om studiemiljø (pkt 4). Arbejdsgrup-
pen holdt møde d. 20. september hvor tre medlemmer af gruppen (studerende) 
deltog. Næstformand i SN, AKT, fremlægger konklusionerne i dokumentet. Bilag 
med ønsker sendes ud sammen med referatet. Ønskerne videregives til FU til orien-
tering. De er desuden brugt af JAT som input til den årlige forespørgsel fra Studie-
service om ønsker til ændring af det fysiske studiemiljø. Endelig har de efter SN-
mødet været brugt til at oplyse Studieleders input til fakultetsmøde (10 november 
2022) om udviklingen af studiemiljøet.    
C: JL bad igen SN medlemmer om at bekræfte, at de har udfyldt spørgeskemaet, 
via. det link, som er blevet sendt direkte til deres mail. Alle medlemmer har efter 
følgende bekræftet.  
D: Kort præsentation af SN-formand og Studieleder af undersøgelsen, der kort for-
talt viser en positiv sammenhæng mellem studiejob og efterfølgende hurtig(ere) 
beskæftigelse. 
E: Studieleder fik ordet og orienterede om hyrdebrev/nye retningslinjer centralt fra 
AAU om at uddannelserne nu selv skal tage initiativ til at kontakte studerende med 
funktionsnedsættelser, for at drøfte mulige særlige vilkår til eksamen.  
F: Kort reference til bilag med frister for opstilling osv.  

Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

A: SN vil blive yderligere orienteret, når der er kommet svar på ansøgning om æn-
dring af STO og moduler i de omtalte fag.  

 

 

Hanne Kragh
JL - vi kan ikke finde ud af, om der egentlig var noget follow-up til orienteringspunkterne. Det gik ret stærkt… Du må fylde på...



 

Punkt 10 Eventuelt: (10 min). Punktet udgår af hensyn til dagens seminar. Hvis SN medlem-
merne har punkter, de ønsker taget op her, kan de fremsende dem på forhånd til 
SN-formanden, som vurdere, om de kan vente til næste møde eller skal deles 
skriftligt inden da.   

Sagsfremstilling  
Indstilling  
Referat  
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 
 

Punkt 11 Evaluering af dagens møde:  Punktet udgår af hensyn til dagens seminar. Evalue-
ringspunkter om mødet kan tilsendes formanden skriftligt. De vil i givet fald indgå 
som orientering på næste møde. 

Sagsfremstilling Kort refleksion om dagens møde 
Indstilling Studienævnets medlemmer bedes om eventuelle refleksioner om afvikling af da-

gens møde. 
Opfølgning (inkl. 
ansvarlig og evt 
deadline) 

 

 

Efter mødet afholdt studienævnet fra kl. 13.00 -16:45. et seminar i Aalborg Kongres- og Kulturcenter med følgende dagsorden:  

a) 13.00-13.45 De 12 deltagere beskriver kort deres profil og tilknytning til Studienævnet.  
b) 13:45-14.15: Overordnet om Studienævnets arbejdsområder og årshjul v. Jesper   
c) 14.15-14.45: Praksis vedr. dispensation, merit og klager - med eksempler og generel beskrivelse. V. Sten og Birte 
Pause indtil 15:15 

d) 15:15-16.00: Hvad er kvalitetssikring og hvorfor er det relevant for Studienævnet, v. Julie   
e) 16.00- 16.20: Forventninger fra de studerende til Studienævnsarbejdet, v. Andreas 
f) 16.20-16.35: Studievejlederne: Hvad laver vi og hvordan oplyser deltagelse i Studienævnet vores arbejde? 
g) 16.35- 16.45 Afrunding v. Jesper. Kl. 16.45: Mødet slutter. 

 

Yderligere instruktioner: 
Mødet er som udgangspunkt åbent for enhver med respekt af pladsforhold, ro og orden, medmindre det på 
grund af sagens beskaffenhed eller omstændighederne i øvrigt findes nødvendigt at behandle en sag for 
lukkede døre. 
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